
كیف إصوت لصالح المساواة  الدستوریة في والیة نیفادا ھذا العام؟ 

صّوت بنعم على سؤال االقتراع1 ! 

ما ھو سؤال اإلقتراع 1 

سؤال االقتراع 1 مدرج في االقتراع على مستوى الوالیة ھذا العام - ومن المناسب أن یكون رقم 
1 ألنھ یمثل األولویة األولى لمواطني والیة نیفادا الذین یھتمون بالحقوق المتساویة! 

یغیر سؤال االقتراع رقم 1 الخاص بتعدیل الحقوق المتساویة في نیفادا (ERA)  دستور نیفادا 
لیكون أكثر شموالً. 

ُیقرأ سؤال االقتراع 1 على النحو التالي: ھل یجب تعدیل دستور نیفادا بإضافة ضمانة محددة بأن 
المساواة في الحقوق بموجب القانون ال ینبغي إنكارھا أو اختصارھا من قبل ھذه الوالیة أو أي 

من مدنھا أو مقاطعاتھا أو التقسیمات السیاسیة األخرى على أساس العرق أو اللون أو العقیدة أو 
الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة أو التعبیر أو العمر أو اإلعاقة أو النسب أو األصل 

القومي؟ 

التصویت بنعم على سؤال االقتراع 1 یعني أن دستور نیفادا سیحّظر إنكار الحقوق على أساس 
العرق أو اللون أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة أو التعبیر أو العمر أو 

اإلعاقة أو النسب أو األصل القومي لمواطني والیة نیفادا. 

یعتبر تعدیل الحقوق المتساویة في نیفادا (ERA) األكثر شموالً في البالد. لبل إنھ أكثر توّسعیة 
من (ERA) الفیدرالي المقترح. 

ألیست ھذه األشیاء محمّیة بالفعل بموجب دستور نیفادا؟ 

لألسف ال. ال یحظر دستورنا في والیة نیفادا بوضوح التمییز ضد الجماعات التي تم استھدافھا 
تاریخًیا، بما في ذلك أولئك الذین یعانون من التمییز على أساس العرق والتمییز الجنساني 

والتمییز على أساس التوجھ الجنسي والھویة الجنسانیة أو التعبیر والتمییز على أساس العمر 
والمعاملة غیر المنصفة للمواطنین ذوي اإلعاقة في نیفادا ومجتمعات المھاجرین في نیفادا. 

ماذا سیفعل  (ERA) في نیفادا بالنسبة لي؟ لماذا یجب أن أصوت بـ "نعم" على سؤال 
االقتراع 1؟ 

سیحظى أي شخص یتعرض للتمییز بالحمایة الكاملة للقانون. سیحظر ((ERA التمییز من قبل 
الحكومة على أساس العرق أو اللون أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة 

أو التعبیر أو العمر أو اإلعاقة أو النسب أو األصل القومي. وسیكون من األسھل حمایة نفسك في 
المحكمة إذا تعرضت للتمییز ومن األصعب على المؤسسات التمییز ضدك. سیؤثر ھذا على 

العدید من األشیاء بما في ذلك: 



المساواة في األجور •
الوصول إلى اإلجھاض واالستقاللیة اإلنجابیة •
التمییز على أساس العرق، بما في ذلك التمییز على أساس نسیج الشعر وأسالیب الحمایة •
التمییز ضد المسنین وأشكال أخرى من التفرقة العمریة •
حمایة مجتمع المیم (LGBTQIA +)  والمساواة في الزواج •
حمایة األطفال والمراھقین المتحولین جنسًیا •
باإلضافة الى أكثر بكثیر من ذلك!  •

سیوّفر الفوز بسؤال االقتراع 1 الحمایة الدائمة ألشخاص مثلك في دستور نیفادا. سیشكل انتصاًرا 
   (LGBTQIA+) حقیقًیا للعدالة العرقیة والمساواة بین الجنسین والمساواة بین أفراد مجتمع المیم

وحقوق المھاجرین وذوي اإلعاقة ولكل من یؤمن حًقا بالمساواة. سیضع سؤال االقتراع 1 كل 
ھذه الحقوق، بشكل دائم، في دستور والیة نیفادا. 

كیف نضیف التعدیل (ERA)إلى دستور نیفادا؟ 

صّوتت الھیئة التشریعیة في والیة نیفادا بالفعل لصالح (ERA) في جلستین تشریعیتین 
منفصلتین، ولھذا السبب سیتم طرحھ على ورقة االقتراع ھذا العام. لقد وصلنا إلى الخطوة 

األخیرة اآلن - إذا وافقنا كناخبین على سؤال االقتراع 1 في تشرین الثاني/ نوفمبر، فسیتم إضافة       
((ERAإلى دستور نیفادا وسیحصل المالیین من سكان نیفادا على الحمایة الدائمة ضد التمییز. 

ھل والیات أخرى لدیھا (ERAs) على مستوى الوالیة؟ ھل نعرف ماذا سیحدث؟ 

نعم. یوجد حالًیا  26 والیة أخرى لدیھا بالفعل ERAs على مستوى الوالیة، ولذلك تحصل 
نیفادا للتو على ما تمتلكھ غالبیة الوالیات بالفعل. في السنوات األخیرة، رأت العدید من الوالیات 
الحاجة إلى إضافة ھذه الحمایة إلى دساتیر والیاتھا: فلوریدا وأیوا (1998)، نبراسكا (2008)، 

أوریغون (2014)، إندیانا (2018)، ودیال ویر ((2019. في العامین الماضیین، تم تمریر 
إجراءات (ERA) على صعید الوالیة أقلھ في مجلس نواب واحد في نیویورك ومینیسوتا 

وفیرمونت. یعود تاریخ أقدم (ERA) على مستوى الوالیة في البالد إلى والیة كالیفورنیا في 
العام 1879 . وقد تم وضع (( ERA في والیة یوتا في دستورھا األصلي عام 1896 . وھكذا، 

یعود وجود (ERAs) الى 126 عاًما. ھذا لیس بأمر جدید. 

ھل سیؤثر سؤال االقتراع 1 على الوصول إلى اإلجھاض؟ 

نعم. ان تمریر (ERA)  في نیفادا سیحمي الوصول إلى اإلجھاض. استخدمت والیات أخرى، 
بما في ذلك والیة یوتا المجاورة لنا، تعدیالتھا على مستوى الوالیة (ERAs) إللغاء حظر 

اإلجھاض، حتى بعد قرار 'دوبس' األخیر الذي ألغى قضیة 'رو' ضد 'واید'. یعتبر ھذا تغییراً 
إیجابیاً للغایة سیساعد بشكل دائم في حمایة ھذا الحق اإلنساني األساسي في والیة نیفادا. 

ھل یعني سؤال االقتراع 1 أنھ سیتعین علینا جمیًعا استخدام الحمام نفسھ؟ 



ال. ستستمر حقوق الخصوصیة الحالیة في حمایة الفصل المناسب للمرافق ألداء الوظائف 
الجسدیة الحمیمة. 

وكما نعلم جمیًعا، ھناك بالفعل العدید من األماكن العامة حیث یكون من الشائع وجود مرافق 
دورات میاه مختلطة (الطائرات والمطاعم والفنادق والكازینوھات والمنازل الخاصة وما إلى 

ذلك) من دون أي مشكلة. 

ھل سیؤدي تمریر السؤال 1 في ورقة االقتراع إلى فقدان النساء والمجموعات األخرى حقوقھا 
والحمایات اإلضافیة التي تتمتع بھا اآلن؟ 

ال. معظم الفوائد الحكومیة محایدة جنسانیاً ویمكن لجمیع سكان نیفادا الحصول علیھا. إن مساعدة 
الفئات المھّمشة على النجاح من خالل برامج مستھدفة، مثل دعم األعمال التجاریة المملوكة 

للنساء، سیظل مسموًحا بھ. حتى مع تطبیق ERA ستظل ھناك برامج مخصصة لمساعدة الفئات 
المھّمشة. 

بالفعل، سیسھل ERA  ضمان استمرار البرامج الداعمة في تعزیز المساواة في جمیع أنحاء 
والیتنا. 

ھل سیوفر ھذا الحمایة للمتحّولین جنسیاً في نیفادا؟ 

نعم. یحمي (ERA)  في نیفادا صراحًة مواطني نیفادا من التمییز على أساس "الھویة الجنسانیة 
أو التعبیر." 

فیما یتعلق بمشاركة الریاضیین المتحولین جنسیاً، فإن العدید من الرابطات الجماعیة والمھنیة 
لدیھا بالفعل سیاسات شاملة المتحولین جنسیاً. على سبیل المثال، أصدرت الرابطة الوطنیة 

لریاضة الجامعات NCAA(( كتّیباً شامالً المتحولین جنسًیا في عام 2011  وما زالت ھذه 
القواعد متبعة حتى الیوم. إن إدماج الریاضیین المتحولین جنسًیا یفید الجمیع، بما في ذلك األطفال 

المتحولین جنسًیا. 

ھل ستخسر ابنتي فریقھا الریاضي المخصص للفتیات فقط؟ 

ال. كما سبق واختبرنا مع قانون Title IX، لن یتم إلغاء الِفَرق الریاضیة المكّونة بالكامل من 
ذكور وإناث فقط. یتطلب قانون Title XI أن تتلقى برامج الذكور واإلناث نفس مستویات الخدمة 

والمرافق واإلمدادات وما إلى ذلك. قد تستمر برامج الذكور واإلناث في الوجود وتختلف طالما 
أن االختالفات یمكن تبریرھا. یجب أن تبقى الفرق شاملة لألطفال والریاضیین المتحولین جنسیاً 
على جمیع المستویات، إذ أن الھویة الجنسانیة والتعبیر محمیان بموجب ERA  في والیة نیفادا. 

أال یذھب سؤال االقتراع 1  "بعیًدا جًدا"؟ 



ال. في الواقع، یساعد إدخال تعدیل الحقوق المتساویة في دستور نیفادا على إصالح خطأ تأسیسي 
ارُتكب في عام 1864 عندما تم استبعاد العدید من المجموعات عن الصیاغة األصلیة لدستورنا. 

إنھ یساعد على توفیر أساس للقضاء على عدم المساواة في والیتنا، وھو أمر قد طال انتظاره. 
بصفتنا مواطني نیفادا، یجب أن نّتحد في الواجب الذي نتشاركھ في حمایة حقوق اإلنسان 

والحقوق المدنیة لنا جمیًعا، وھذه خطوة حیویة تالیة. 


